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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19 Foto: Márcia Foletto / Agência O Globo

Estado do 
Rio regis-
trou 53 
mortes e 
321 novos 
casos do 
novo coro-
navírus nas 
últimas 24 
horas, de 
acordo com 

os dados divulgados nesta 
terça-feira, e continua com 
queda na média móvel no 
número de óbitos. Ao todo, 
são 16.646 vítimas e 233.373 
infectados pela Covid-19 
desde o início da pandemia, 
em março.

A média móvel agora passa 
a ser de 61 mortes e 939 casos 

O
por dia. Há queda de 46% no 
número de óbitos na compa-
ração com as duas semanas 
anteriores, o que pode indi-
car um cenário de diminui-
ção no contágio da doença 
em território fluminense.

A análise dos dados foi 
feita a partir do levantamen-
to do consórcio de veículos 
de imprensa formado por O 
GLOBO, Extra, G1, Folha de 
S.Paulo, UOL e O Estado de 
S. Paulo, que reúne informa-
ções das secretarias estadu-
ais de Saúde.

A média móvel de 7 dias 
faz uma média entre o núme-
ro de mortes do dia e dos seis 
anteriores. Ela é comparada 
com média de duas sema-

Rio registra 53 mortes e 321 novos casos 
de coronavírus; média móvel de óbitos 
tem queda pelo sexto dia seguido

Desativado: hospital de campanha do Parque dos Atletas deu alta aos últimos pacientes nos últimos dias 

O chefe do Centro de 
Inteligência do Exército, 
general Carlos Augusto Fe-
cur y Sydrião Ferreira,  de 
53 anos, morreu nesta ter-
ça-feira em decorrência da 
Covid-19. Ele estava inter-
nado no Hospital das Forças 
Armadas (HFA),  em Brasília, 
há cerca de dez dias.

No mês passado, o militar 

integrou a comitiva da mis-
são oficial brasileira que foi 
ao Líbano para oferecer ajuda 
humanitária em razão da ex-
plosão ocorrida no porto de 
Beirute, retornando ao Brasil 
no dia 15. Ele representou o 
Exército. A missão foi chefia-
da pelo ex-presidente Michel 
Temer.

Ao divulgar o falecimento 

Chefe do Centro de Inteligência do 
Exército morre de Covid-19 em Brasília

do general de Brigada, a Se-
cretaria-Geral do Exército in-
formou que o seu corpo será 
cremado em cerimônia restri-
ta aos familiares.

Em outro comunicado, Ba-
talhão de Polícia do Exército 
de Brasília, comandado por 
Sydrião entre 2011 e 2013, 
afirmou que ele morreu pela 
manhã. "O General Sydrião 
deixa esposa e três filhos e 
um grande legado de amor, 
amizade, camaradagem e pro-
fissionalismo", diz o texto.

nas atrás para indicar se há 
tendência de alta, estabilida-
de ou queda. O cálculo é um 
recurso estatístico para con-
seguir enxergar a tendência 
dos dados abafando o "ruído" 

causado pelos finais de sema-
na, quando a notificação de 
mortes se reduz por escassez 
de funcionários em plantão.

A maioria dos números 
computados nesta terça vem 

da capital, que concentra 
maior incidência do novo 
coronavírus desde março. 
Apenas no município do Rio, 
foram registrados 33 mortes e 
247 novos casos.

General de brigada Carlos Augusto 

Foto: Divulgação
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ados do Pro-
grama Nacio-
nal de Imu-
nização (PNI) 
do Ministé-
rio da Saúde 
a p o n t a m 
que cerca de 
metade das 
crianças bra-
sileiras não 

recebeu todas as vacinas previs-
tas no Calendário Nacional de 
Imunização em 2020.

Segundo os índices do 
PNI, atualizados até segun-
da-feira (7), a cobertura va-
cinal está em 51,6% para as 
imunizações infantis. O ide-
al é que ela fique entre 90% 
e 95% para garantir prote-
ção contra doenças como 
sarampo (que tem índice 

D
ideal de 95%), coqueluche, 
meningite e poliomielite.

Neste ano, entretanto, 
a cobertura vacinal da pri-
meira dose da tríplice viral 
(que protege contra saram-
po, caxumba e rubéola) está 
abaixo de 60%. A da segun-
da dose está abaixo de 50%. 
Nenhuma das vacinas pre-
vistas no calendário infantil 
teve índices acima de 60%

O baixo índice de imuni-
zação já tem consequências: 
dados do Ministério da Saúde 
mostram que, até o início de 
agosto, o país tinha 7,7 mil ca-
sos confirmados de sarampo. 
No ano passado, o Brasil per-
deu o certificado de erradica-
ção da doença.

Para Isabella Ballalai, pe-
diatra e vice-presidente da 

Três pessoas foram presas 
pela Polícia Federal (PF), na 
manhã desta terça-feira (8), 
em Maringá e em Cândido 
de Abreu, no Paraná, em uma 
operação que mira o contra-
bando de veículos de luxo su-
peresportivos. A operação foi 
batizada de Super Trunfo.

Conforme as investigações, 
que duraram aproximadamen-
te dois anos, os presos, todos 
de uma mesma família, são 
suspeitos de comprar veículos 
esportivos de luxo da Europa, 
licenciar os veículos no Para-
guai e, depois, revendê-los ou 
utilizá-los no Brasil, onde circu-
lavam com placas paraguaias.

Alguns dos automóveis 
adquiridos valem mais de R$ 
2 milhões, de acordo com os 
policiais.

A Polícia Federal afirma que 
essa operação é ilegal, pois os 
veículos entraram no país sem 
passar pelo processo regular 
de importação. A PF investiga 
se os carros entraram no Brasil 
por containers ou caminhões 
do tipo baú.

"Alguns desses carros estão 
no Brasil há mais de quatro 
anos e eles compõe os patrimô-

nios pessoais dos investigados. 
Ficou claro que esses veículos 
não era utilizados para trabalho 
ou por turistas, esses carros são 
usados no Brasil", explicou o 
delegado Fabiano Zanini.

O líder do grupo investigado 
pela PF é estrangeiro, mas mora 
em Maringá. Os três ainda são 
investigados por fraudar docu-
mentos de exportação para po-
der levar dois carros ilegalmen-
te da Europa para o Paraguai.

Além do contrabando, tam-
bém são investigados os crimes 
de evasão de divisas, crimes fis-
cais e lavagem de dinheiro.

A PF investiga a participação 
de outras pessoas nas transa-
ções de lavagem de dinheiro

Saúde: País registra 504 novas mortes por 
covid-19 em 24h, total chega a 127.464

Operação que mira contrabando de veículos 
superesportivos de luxo prende três suspeitos 

 O Brasil registrou 504 no-
vas mortes por covid-19 nas 
últimas 24 horas, segundo 
dados atualizados nesta ter-
ça-feira, 8, pelo Ministério 
da Saúde. Com isso, chega a 
127.464 o número de óbitos 
pela doença no País.

De ontem para hoje,  fo-
ram contabilizados 14.279 
novos casos de cov id, ele-
vando o número total de 
confirmações no País para 
4 162.073. Desse total, 
segundo o Ministério da 
Saúde, 3.397.234 corres-

pondem aos doentes já re-
cuperados e 637.375, em 
acompanhamento.

O Sudeste é a região do 
País com maior número 
de casos, 1.445 397, e mor-
tes, 57.239. Em seguida, o 
Nordeste tem 1.198.284 re-
gistros da doença e 36.196 
óbitos. O Norte do Brasil 
contabiliza 563.360 casos 
de covid-19 e 13.978 mortes. 
O Sul tem 480.156 registros 
da doença e 9.857 mortes, e 
o Centro-Oeste 474 876 con-
firmações e 10.194 óbitos.

Quatro carros de luxo foram apreendidos em Maringá 

Boletim covid-19 desta terça-feia, dia 08, em Volta Redonda 

Foto: RPC Maringá

Foto: Divulgação

Além dos mandados, a Jus-
tiça determinou o bloqueio 
de veículos, bens imóveis e 
contas bancárias vinculadas 
aos investigados no total de 
R$ 15 milhões.

As investigações tam-
bém apontaram a aquisi-
ção de outros automóveis 
de luxo no Brasil  e diver-
sos bens imóveis pagos 
mediante operações ile-
gais de câmbio conheci-
das como dólar-cabo ou 
euro-cabo, onde eram re-
alizadas transferências 
internacionais de valores 
mediante compensações, 
sem as normas do sistema 
financeiro nacional.

Metade das crianças brasileiras não recebeu 
todas as vacinas que deveria em 2020, 
apontam dados do Ministério da Saúde

Foto mostra menina colorindo figura em uma biblioteca comunitária na favela do Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, no dia 27 de agosto

Sociedade Brasileira de Imu-
nizações (SBIm), o motivo da 
baixa cobertura é a pandemia 
de Covid-19, que levou as pes-
soas a ficarem em casa e não 
saírem para vacinar os filhos.

"Essa situação se repe-
te no mundo inteiro. Hou-
ve uma queda entre 30% e 
50%", afirma Ballalai. A mé-
dica lembra que, apesar das 
quedas vistas nas taxas de 
imunização no Brasil nos úl-

timos anos, o país continua 
com uma das melhores co-
berturas vacinais do mundo.

"Essa cobertura não é sim-
plesmente um número. Sem 
cobertura vacinal, nós esta-
mos suscetíveis a todas essas 
doenças – surtos de meningi-
te, retorno da poliomielite", 
lembra a pediatra.

"Essas doenças eliminadas 
só estão eliminadas por causa 
da vacinação", pontua Ballalai.

A infectologista Raquel 
Stucchi, da Faculdade de Me-
dicina da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), 
avalia que a chance de o país 
alcançar a cobertura ideal de 
vacinação ainda neste ano é 
"quase nenhuma".

"Acho muito pouco pro -
vável  que em 3 meses a 
gente consiga recuperar  e 
chegar a  essa cobertura", 
af irma Stucchi.
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casa do ex-
-prefeito do 
Rio de Ja-
neiro Edu-
ardo Paes 
(DEM) foi 
alvo de um 
m a n d a d o 
de busca e 
a p r e e n s ã o 
na manhã 

desta terça-feira (8). O imóvel 
fica em São Conrado, Zona Sul 
da cidade. A ordem foi expedi-
da pelo juiz Flavio Itabaiana 
de Oliveira Nicolau, da 204ª 
Zona Eleitoral.

Itabaiana também aceitou 
uma denúncia do Ministério 
Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ) e tornou Paes réu por 
crimes de corrupção, falsida-
de ideológica eleitoral e lava-
gem de dinheiro.

De acordo com a denúncia, o 
ex-prefeito Eduardo Paes teria 

A
recebido vantagens indevidas 
no total de aproximadamente 
R$ 10,8 milhões, mediante en-
tregas de dinheiro em espécie 
por operador financeiro a ser-
viço do Grupo Odebrecht para 
o financiamento de sua cam-
panha eleitoral de reeleição à 
Prefeitura do Rio em 2012.

A Procuradoria-Geral do 
Município do Rio afirma ter 
encontrado "elementos indi-
cativos de que valores oriun-
dos dos cofres públicos do 
Município foram desviados".

A TV Globo apurou que o 
deputado federal Pedro Paulo 
(DEM) também virou réu -- mas 
não houve buscas contra ele.

Pouco antes das 12h, fis-
cais do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) chegaram ao 
endereço para entregar uma 
intimação a Paes.

Também foram denun-
ciados Benedicto Barbosa da 

Ex-prefeito Eduardo Paes é alvo 
de busca e apreensão e vira réu 
em denúncia de corrupção

Na ocasião, Paes disse que a denúncia era "absurda"

Silva Junior, ex-executivo da 
Odebrecht; Renato Barbosa 
Rodrigues Pereira, marquetei-
ro de Paes; e Eduardo Bandeira 
Villela, sócio de Renato.

A aceitação da denúncia 
pela Justiça Eleitoral não im-
pede Paes de concorrer à Pre-
feitura do Rio nas eleições 
deste ano – a candidatura do 
ex-prefeito foi oficializada na 
semana passada. Para se tor-
nar inelegível, uma pessoa tem 
que ser condenada em segun-
da instância.

Agentes do MPRJ estive-
ram na casa de Paes e, por 
volta das 7h30, saíram com 
documentos.

Outro processo
Em março deste ano, Paes 

virou réu na Justiça Federal 
por corrupção passiva, fraude 
em licitação e falsidade ideoló-
gica. A acusação é relacionada 
a suposto direcionamento na 
licitação para a construção do 
Complexo de Deodoro para as 
Olimpíadas de 2016.

Segundo a denúncia, qua-
se R$ 120 milhões foram des-
viados de uma das principais 
obras para as Olimpíadas.

Para o Ministério Público 
Federal, houve uma inten-
ção deliberada de restringir 
ao máximo a participação 
de diferentes empresas na 
concorrência.

Na ocasião, Paes disse que a 
denúncia era "absurda" e que 
em nenhum momento os pro-
curadores o acusam de receber 
valores de qualquer natureza.

Após um feriadão com 
praias lotadas e aglomerações 
em pontos turísticos, a Prefei-
tura do Rio estuda medidas 
para evitar o desrespeito às 
regras do plano de flexibiliza-
ção. Em uma reunião do co-
mitê científico do município, 
na manhã desta terça-feira, 
médicos discutiram a possi-
bilidade de restringir o esta-
cionamento na orla e reduzir 
o horário de funcionamento 
de bares. O prefeito Marcelo 
Crivella, no entanto, ainda 
não bateu o martelo sobre as 
medidas, que serão apresen-
tadas ao governador interino, 
Claudio Castro, antes de se-
rem anunciadas oficialmente.

De acordo com o médico 
Sylvio Provenzano, que é che-
fe do serviço de clínica médica 
do Hospital Federal dos Servi-
dores e membro do comitê, a 
intenção de Crivella é unir for-
ças com o governo do estado 
para evitar a repetição de cenas 

como as que foram flagradas 
no feriadão da Independência.

— Discutimos muito sobre 
os problemas amplamente no-
ticiados de aglomerações nas 
praias e nos próprios bares. En-
fatizamos a nossa preocupação 
em relação a isso e o prefeito 
concordou com a importância 
de a gente conscientizar a popu-
lação. Algumas medidas foram 
pensadas e ele disse que iria 
conversar com o governador no 
sentido de tentar chegar a um 
acordo com una as forças para 
tentar conter esses absurdos 
que todos viram e, obviamen-
te, ninguém concorda. Estamos 
com um número de casos me-
nor de Covid-19, mas a doença 
não foi embora — afirma.

Segundo Provenzano, du-
rante a reunião foi avaliada a 
possibilidade de punir os bares 
que não cumpriram as regras 
estabelecidas pela prefeitura.

— Está sendo estudado a 
redução do horário de funcio-

Prefeitura do Rio estuda restringir 
estacionamento na orla e reduzir 
horário de bares após aglomerações

Aglomeração na Praia do Leme na véspera de feriado

namento de alguns bares, prin-
cipalmente os que demons-
traram maior aglomeração. 
Também foi sugerido impedir 
o estacionamento duplo na orla 
marítima — diz.

Teatros e cinemas
O comitê não discutiu 

apenas medidas restritivas 
na reunião desta terça-feira. 
Também foram apresentadas 
propostas para reabertura de 

Foto: Cléber Júnior

teatros e cinemas, além do Ma-
racanã, com restrição de públi-
co para todos os casos.

De acordo com o médico 
Flávio Sá Ribeiro, professor 
da Uerj e membro do comitê, 
a autorização dessas ativi-
dades vai marcar o início da 
fase 6B da reabertura, a últi-
ma etapa do plano de f lexi-
bilização antes do chamado 
período conservador, duran-
te o qual a população ainda 

deverá respeitar algumas 
medidas sanitárias.

— No caso do teatro e do cine-
ma é muito mais fácil resolver a 
questão da aglomeração, porque 
é possível disciplinar isso com 
mais tranquilidade. Desenvolve-
ram um programa que permite 
que isso seja feito já no momento 
da reserva do assento. O próprio 
programa distribui as pessoas 
pelo cinema, sem risco de aglo-
meração — explica Ribeiro.
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ma jovem de 
19 anos, in-
fectada com 
coronavírus, 
foi estuprada 
por um para-
médico que 
conduzia a 
ambulância 
que a levava 
ao hospital, 

na noite do último sábado. O caso 
aconteceu no distrito de Patha-
namthitta, em Kerala, na Índia. As 
informações são do jornal india-
no Bangalore Mirror. 

O motorista, identificado 
como V Noufal, de 29 anos, a 
estava conduzindo para um 
hospital da região, quando des-

viou a rota da ambulância para 
um lugar isolado para a estu-
prar. Antes de a deixar no hos-
pital, ele a ameaçou para que 
ela não contasse a ninguém. 

No entanto, a vítima de-
nunciou o estupro e o ho-
mem foi preso na manhã do 
dia seguinte. 

De acordo com a polícia, o 
estuprador chegou a se des-
culpar para a vítima na noite 
do crime. "O que eu fiz é er-
rado. Me perdoe. Não conte 
para ninguém", ele teria dito.

A ministra da Saúde da 
Índia, K. K. Shailaja, afir-
mou que o caso é "desuma-
no" e que "nunca deveria ter 
acontecido".

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo

U
Foto: AFP

Jovem com covid-19 é 
estuprada por paramédico 
a caminho do hospital

Ambulância (imagem ilustrativa) 

A Justiça do Acre determi-
nou, na segunda-feira, dia 7, 
que o goleiro Bruno Fernan-
des use tornozeleira eletrônica 
após um pedido do Ministério 
Público do estado (MP-AC) 
e que foi acolhido pelo juiz 
a Vara de Execuções Penais, 
Hugo Torquato. O jogador, que 
atua pelo Rio Branco AC, que 
disputa a Série D do Campeo-
nato Brasileiro, cumpre regime 
semiaberto após ser condena-
do a 22 anos e três meses de 
prisão, em 2013, por homicí-
dio triplamente qualificado e 
sequestro de Eliza Samúdio. A 
ex-modelo foi morta em junho 
de 2010, quando o arqueiro 
ainda jogava pelo Flamengo. 
Mas o atleta não demonstra 
nenhum arrependimento e 
afirmou que "dorme com a 
consciência tranquila".

Em entrevista ao programa 
"Conexão Repórter", do SBT, o go-
leiro Bruno afirmou que não sen-
te qualquer obrigação de se des-
culpar com ninguém e se negou 
a conversar sobre o caso de Eliza 
Samudio. Bruno foi acusado pelo 
amigo Luiz Henrique Ferreira Ro-
mão, conhecido como Macarrão, 
de ser o mandante do assassinato 
da ex-modelo, que nunca teve o 
corpo encontrado.

— Não (devo pedir perdão 
para ninguém). Todas as pesso-

as que pedi perdão já me per-
doaram. Durmo com a minha 
consciência tranquila. Lógico 
que não (foi justa a condena-
ção). Tem uma pancada de erro. 
Não sou bandido. As pessoas fa-
lam o que elas querem. O bandi-
do vive do crime, o criminoso é 
a pessoa que comete um crime 
— disse o arqueiro, que não quis 
falar sobre erros que cometeu:

— Não vou tocar nesse assunto 
aqui. É uma situação que está nos 
autos e quem pode responder é a 
minha advogada.

Perguntado se era mandante 
do assassinato de Eliza Samu-
dio, o goleiro Bruno negou:

— Eu não sou o mandante. 
Para prisão não volto, nunca 
mais. Não sou anjo, mas tam-
bém não fui esse demônio — 
afirmou na entrevista.

Um dos motivos para a mor-
te da ex-amante era o filho que 
o jogador teve com a modelo. 
No entanto, Bruno Fernandes 
nunca reconheceu Bruninho, 
hoje com 10 anos, como um 
dos seus herdeiros — ele ainda 
tem três filhas, duas do pri-
meiro casamento e uma do se-
gundo. O goleiro afirmou que 
só vai reconhecer a criança de-
pois que um exame de "DNA" 
comprovar o vínculo.

Em 2012, o goleiro Bruno 
chegou a reconhecer na Jus-

Polícia prende PM suspeito de negociar o 
assassinato de MC Poze por R$ 300 mil

Goleiro Bruno diz que 'dorme com a consciência 
tranquila' e não reconhece o filho com Eliza Samudio

Uma operação da Delegacia de 
Homicídios da Baixada Fluminen-
se (DHBF) levou à prisão, nesta 
terça-feira (8), um policial militar 
apontado como chefe de um gru-
po que se associou a traficantes e 
milicianos e que chegou a negociar 
a morte de MC Poze por R$ 300 
mil. Outro PM também foi preso, 
enquanto outros três e um guarda 
municipal estão foragidos.

O PM foi identificado como Igor 
Ramalho Martins. Áudios obtidos 
pelos investigadores revelaram 
que ele tinha ligações com o mili-
ciano mais procurado do Estado, 
Wellington da Silva Braga, o Ecko, 
e ao mesmo tempo se associava a 
traficantes como Edgar Alves de 
Andrade, conhecido como Doca.

Em um dos áudios, o PM Igor 
Martins revela a encomenda feito 
por Ecko do assassinato do MC 
Poze por R$ 300 mil.

“Tô de serviço hoje, vou pegar 
a viatura e vou ficar em volta da 
Nova Holanda. O que tiver saindo 
aí, de bom, inclusive o Poze, tu me 
dá ideia e vê por onde ele vai sair, 
como ele vai sair. O que pegar tu 
vai entrar na divisão, pô, pra gente 
colocar uma prata no bolso, o que 
tu acha? Só o Poze, ele vale 300 mil 
no Ecko”, diz o PM no áudio.

Suspeito de envolvimento 
com o tráfico de drogas, MC 
Poze, como é conhecido Mar-
lon Brendon Coelho Couto da 

Silva, chegou a ser considera-
do foragido em julho deste ano 
depois que teve prisão preven-
tiva decretada. A Justiça, no 
entanto, acabou revogando o 
pedido de prisão.

Em outro áudio, o PM Igor 
Martins revela o plano de um 
roubo milionário e detalha a di-
visão do dinheiro.

"Vamos dar o bote amanhã 
na casa. Eu, você e o Vacão. Três 
cabeças, 900 mil, 300 mil pra 
cada um. Cada um vai tirar 70 
mil e dar pra Carla, com a Cris e a 
Loira. Cada um vai ficar com 230 
mil", diz o policial no áudio obti-
do pelos investigadores.

A polícia ainda não descobriu se 
o roubo de R$ 900 mil foi conclu-
ído, porque não conseguiu identi-
ficar a vítima. Mas, com base nas 
interceptações feitas pelos investi-
gadores, a suspeita é que a vítima 
seria uma idosa que havia recebi-
do um seguro de vida.

'Total Flex'
A operação que levou à prisão 

do PM Igor Ramalho Martins foi 
batizada de Total Flex. Segundo o 
delegado Delegado titular da De-
legacia de Homicídios da Baixada 
Fluminense, Moisés Santana, o 
nome foi escolhido considerando 
a associação do grupo comanda-
do pelo policial tanto a traficantes 
quanto a milicianos.

Bruno Fernandes

Foto: Reprodução

tiça que era o pai de Bruni-
nho. Mas dois anos depois, 
a defesa do jogador entrou 
com uma ação para anular 
o reconhecimento com base 
no fato de Bruno não ter fei-
to o exame de DNA. Até o 
momento, o teste de paterni-
dade nunca aconteceu.

— Ele não pode falar que 
é meu filho se não tiver 
exame de DNA. Se não tem 
um exame, existe a dúvida. 
Já pedi na Justiça. Se for re-
almente meu filho, eu fala-
ria sim (com o menino — diz 
o jogador.

Na mesma entrevista, o fi-
lho e a mãe de Eliza Samudio 
também participam de alguns 
trechos. Ao ser questionado se 
tinha vontade de conhecer o 
pai, o menino disse que não.

— Por enquanto não. No fu-
turo, talvez — disse a criança de 
10 anos.



m um fim 
de semana 
m ov ime n-
tado com 
a g l o m e -
rações de 
turistas e 
c a r i o c a s 
nas praias, 
p a r q u e s 
e bares, a 

prefeitura do Rio de Janeiro 
interditou ontem (7) dois 
estabelecimentos por des-
cumprirem medidas de 
segurança e prevenção ao 
novo coronavírus.

Entre os locais interditados 
totalmente está uma casa de 
shows em Madureira, que já 
havia sido notificada na sex-

ta-feira e foi novamente fla-
grada com aglomeração no 
domingo. No bairro do Anil, 
na zona oeste, um restaurante 
foi fechado por superlotação 
e música ao vivo, prática ain-
da proibida na flexibilização 
do isolamento social.

Segundo o município, 
agentes da Subsecretaria de 
Vigilância Sanitária e da Se-
cretaria Municipal de Ordem 
Pública (Seop) realizaram 140 
fiscalizações desde quinta-fei-
ra, em locais que incluem ba-
res, restaurantes, quiosques 
e shoppings. Foram emitidas 
31 infrações, e três estabele-
cimentos foram totalmente 
interditados. Além disso, dois 
quiosques na zona oeste fo-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFiscalização

E
Foto: Reprodução/ Instagram

ram parcialmente fechados.
Desde o início da pandemia, 

em março, 241 estabelecimen-
tos foram fechados por descum-
prirem as medidas de preven-
ção. Das 4.325 multas aplicadas, 
a infração mais comum é a falta 
de higiene e ausência de dis-
pensadores de sabão líquido e 
de papel toalha. Tal descumpri-

mento gerou 1.461 multas. Os 
casos de multa por aglomeração 
chegam a 537.

Sem máscara
Com tempo ensolarado, o fim 

de semana foi de desrespeito às 
medidas de prevenção na orla 
do Rio de Janeiro.

Em bairros da zona sul, como 

Ipanema, Flamengo e Copaca-
bana, cariocas e turistas chega-
ram a posicionar guarda-sol e 
cadeira de praia na areia, o que 
ainda não está liberado pela 
prefeitura que permite apenas 
o banho de mar, e não a perma-
nência na areia. Os banhistas 
eram frequentemente vistos 
sem máscaras.

Prefeitura do Rio interdita 
casa de show e restaurante 
por aglomeração

Operação realizou 140 fiscalizações e emitiu 31 infrações
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A Prefeitura de Duque de 
Caxias divulgou informações e 
um balanço financeiro que apon-
tam um déficit de mais de R$ 210 
milhões em valores não repassa-
dos pelo Governo do Estado à ci-
dade, no período de 2014 a 2018, 
para investimentos na rede mu-
nicipal de saúde. Ainda assim, as 
unidades se mantém oferecendo 
os serviços públicos para a po-
pulação e os valores continuam 
sendo cobrados pela Prefeitura à 
administração estadual. Mesmo 
com o atraso nos repasses, a rede 
garante os serviços em pleno 
funcionamento e o atendimen-
to a todos os pacientes, inclusi-
ve para aqueles diagnosticados 
com o novo Coronavírus.

Entre os desafios enfrenta-
dos pela Secretaria Municipal 
de Saúde, o maior deles come-
çou em março, quando teve 
início a pandemia da Covid-19. 
Assim que foram noticiadas as 
primeiras informações sobre o 
novo vírus, a Prefeitura adqui-
riu e reformou, em apenas 42 
dias, o Hospital Municipal São 
José, usado exclusivamente 
para pacientes em tratamento 
contra a doença.

Cabe ressaltar que Duque 
de Caxias absorve pacientes de 
toda a Baixada Fluminense, bem 
como moradores do Rio de Ja-
neiro e de outras cidades da Re-

gião Metropolitana. Os repasses 
em atraso não têm impedido que 
a Prefeitura continue prestando 
os serviços mas, certamente, di-
ficultam muito o andamento do 
trabalho desenvolvido na rede 
municipal de saúde, que não 
nega atendimento a usuários 
residentes em outras cidades, es-
pecialmente àqueles moradores 
de municípios em que a situação 
é ainda mais grave.

Tem sido necessário um 
grande esforço administrativo, 
logístico e financeiro da PMDC 
para garantir a oferta dos pro-
cedimentos. Ainda assim, nos 
últimos anos, a PMDC inau-
gurou o primeiro hospital pú-
blico especializado em oftal-
mologia do estado, reformou o 

‘Novo normal’: Sem tradicional Desfile da
 Independência, Queimados promove solenidade 
pela Semana da Pátria nesta quarta (9)

Prefeitura apresenta balanço da saúde no 
combate ao coronavírus e outras doenças

Os tradicionais desfiles cívi-
cos que encantam todo o país 
no Dia da Independência não 
puderam acontecer este ano. O 
‘novo normal’ ocasionado pela 
pandemia de Covid-19 trans-
formou as comemorações, 
que em Queimados contarão 
com uma solenidade realizada 
nesta quarta-feira (9).

A partir das 9h, o pátio da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação receberá uma cerimônia 
em alusão à Semana da Pátria. 
Estarão presentes vereadores, 
secretários, educadores e di-
retores das unidades escolares 
da rede municipal.

O evento, promovido pela 
Prefeitura de Queimados por 
meio da Semed, contará com 
execução dos Hinos Nacional 
e Municipal, apresentações 
de canto e dança, leituras po-
éticas e homenagens aos pro-
fissionais de saúde que vêm 
trabalhando no combate ao 
novo coronavírus.

Medidas de prevenção à 
Covid-19 serão observadas 
pela organização da soleni-
dade, como uso obrigatório 
de máscaras, dispensers de 
álcool gel, medição de tem-
peratura e distanciamento 
de assentos.

Mesmo com o atraso nos repasses, a rede garante os serviços em pleno funcionamento

Evento acontecerá no pátio da Secretaria Municipal de Educação

Foto: Gabriel de Paiva 

Foto: Divulgação

Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo, o Centro 
Especializado em Reabilitação 
IV (CER IV), a Maternidade 
Municipal de Santa Cruz da 
Serra e reinaugurou o Hospital 
Municipal Duque, que ganhou 
um moderno centro de ima-
gens e um centro de fisiotera-
pia, além de outras melhorias 
na rede de atenção básica.

Somente em agosto, as uni-
dades municipais apresentaram 
os seguintes números:

 
Hospital Municipal Dr. Moa-

cyr Rodrigues do Carmo
94.200 exames laboratoriais
8.138 exames de imagens
533 cirurgias
4.387 consultas
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Concurso Miss Baixa-
da elegeu no sábado 
dia 23 de agosto, a 
sua quarta finalista, 
dessa vez o desafio foi 
para as moradoras do 
município de Duque 
de Caxias. A disputa 
foi bem equilibrada 
tanto na votação dos 
desfiles realizados pe-

los jurados Bruna Alves, Érica Trombet-
ta e Renato Laranja   quanto na votação 
da, dificultando o trabalho de avaliação 
dos Jurados, As participantes foram 
Amanda Bronzoni,, Aryane Rodrigues, 
Deborah Rebeca, Giovanna Viana e Livia 
Furtado. Depois do somatório das no-
tas, o anúncio da vencedora, Giovanna 
Viana foi feito pelo apresentador oficial 
do concurso, Renato Brito com direito a 
muito suspense e emoção,

O evento virtual contou com Ana 
Diamante, escritora e poeta da região 
que recitou um poema inspirado pelo 
isolamento social e desfile das Misses do 
projeto de outras categorias.

"Me sinto mui-
to horada e rea-
lizada em poder 
representar o meu 
município de du-
que de Caxias, 
uma experiência 
unica, que irá fi-
car marcado na 
minha historia 
para sempre", diz 
a campeã Gio-
vanna Viana

O

POR RENATO FERREIRA
CCulturando ulturando 
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Aconteceu a eleição 
das candidatas de das candidatas de 
Duque de CaxiasDuque de Caxias
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Miss Baixada
Amanda Bronzoni,, Aryane Rodrigues, Deborah Rebeca, Giovanna Viana e Livia Furtado

fn_renato@hotmail.com          98956-1099

Ana Carvalho diamante

Apresentador Rennato brito

Para entrar em contato com 
o projeto é necessário enviar 
um e-mail, missbaixada@
gmail.com ou através do site 
www.vivabaixada.com.br

@renatobrito.mc
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P r e f e it u ra 
do Rio de 
Janeiro e a 
Fe d e ra ç ã o 
de Fute-
bol do Rio 
de Janeiro 
(Ferj) se reu-
niram nesta 
terça-feira, 
às 15h, para 
iniciar o de-

bate sobre a volta do público 
aos estádios. O protocolo e o 
cronograma ainda serão estu-
dados após o encontro. A Ferj 
afirma que até o momento não 
há qualquer planejamento de-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
finido. A reunião foi convocada 
pela Prefeitura e a intenção é 
retomar os jogos com público 
assim que possível.

No final de junho, um docu-
mento chamado "Medidas para 
o retorno das atividades espor-
tivas - Futebol", da Vigilância 
Sanitária da Prefeitura do Rio 
de Janeiro, previa regras para 
o retorno do público na cidade 
com escalonamento de horá-
rios para chegada ao estádio 
já no ingresso vendido, orien-
tação de torcedores para ocu-
pação de assentos sinalizados 
nas arquibancadas e máscaras 
obrigatórias em todos locais.

Prefeitura do Rio e Ferj se 
reuniram nesta terça para debater 
volta do público aos estádios

Foto: Thiago Lima/ge

Fluminense x Atlético-GO, Maracanã 
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Paulistana Alessandra Ferreira é gata oficial do Corinthians 2020 e musa 
destaque no musa do Brasileirão. A Bela se diz uma mulher extrema-

mente feliz, abençoada e bem resolvida. Mãe em tempo integral. "Minha 
filha é o grande amor da minha vida". Diz ela

Alessandra nos conta o amor pelos animais, sendo assim, protetora independente 
da causa animal. Tendo o seu próprio canil onde ela cuida e fica com os animais víti-

mas de maus tratos. Geminiana ela esbanja alto astral e muita simpatia. Vaidosa, ela 
acredita que a sensualidade de uma mulher está na sutileza, e é possível ser sensual 

com elegân- cia e charme ao mesmo tempo. Apaixonada pelo Corinthians, a beldade nos revela a 
sensação de poder trilhar nas passarelas de um dos maiores concursos do nosso país, representando 
o timão no Concurso Musa Do Brasileirão, onde a mesma é candidata. Outra paixão é o carnaval e ela 
não descarta a possibilidade de desfilar na gaviões da fiel em 2021. Sua escola de coração. 

TavaresA Ferreira Alessandra

WWW.MUSADOBRASILEIRAO.COM/CANDIDATA/
ALESSANDRA.FERREIRA/

Para votar em Alessandra, basta acessar o link e 
clicar em curtir abaixo da foto principal:
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